
Notulen  MR de Ark 

  

MR notulen  07-11-2022 

Locatie: Basisschool de Ark; lokaal groep 7.   

Tijd:  19.30 – 20.30 uur 

Aanwezig:  Marieke, Annelies, Ingrid, Lieke en Myrthe (Notulist) 

  Berdine aanwezig vanaf 19.30 uur.   

  Henkbert – afwezig  

 

1. Opening en inventarisatie rondvraag 

Henkbert kon niet aanwezig zijn vandaag. Hierdoor is de agenda gewijzigd ten opzichte van 

de oorspronkelijke planning. De punten die niet door konden gaan worden meegenomen 

naar de volgende vergadering (zie slotstuk van de notulen).  

 

2. (G)MR notulen doorlopen 

GMR:  

Er zijn geen noemenswaardigheden vanuit de laatste GMR die online plaatsvond. Vorige 

week donderdag vond er ook een bijeenkomst plaats met de GMR en RVT. Het onderwerp 

was kansen(on)gelijkheid en armoede. Op de Ark lopen er momenteel al verschillende 

initiatieven om onze gezinnen die dat nodig hebben te kunnen ondersteunen. Dit gebeurt 

onder andere vanuit de LINDA.foundation, Riki Stiching en Diaconie in Huizen.  

 

MR: 

Onze eerste bijeenkomst was informeel. Er werd met de nieuwe samenstelling kennisgemaakt 

en kort doorgenomen wat er dit jaar op de agenda zou komen te staan.  

 

3. Bedrag bosdag en kamp 

De Ark zit ruim op het laagste bedrag qua ouderbijdrage voor kamp van Ichthus. Er wordt 

gemerkt dat het nu eigenlijk niet meer mogelijk is om iets te regelen qua locatie en 

programma. De vraag is gesteld of wij het bedrag mogen verhogen naar 75,00 euro. De MR 

geeft aan dit een logisch gevolg te vinden van de inflatie. Zij hebben akkoord gegeven met 

als kanttekening dat de gezinnen die dit niet kunnen opbrengen wel ondersteund blijven 

worden vanuit school.  

 

Berdine checkt bij de eventmedewerker of ook de bijdrage voor bosdag omhoog zou 

moeten.  

 

4. Schooljaarplan 

Het atelieronderwijs werd nog gemist in het schooljaarplan. Door de MR werd gesteld dat dit 

juist een punt is wat de afgelopen jaren sterk is ontwikkeld en dus ook goed is om te noemen in 

het schooljaarplan.  

 

Het doelgericht werken wordt genoemd in het schooljaarplan. Dit werd door de OMR als punt 

aangedragen waar de Ark trots op kan zijn. Het is een sterk punt dat er zo gekeken wordt per 

doel en dat het voor de kinderen het leren prettiger maakt. In het schooljaarplan wordt ook 

geschreven over de principes van EDI. Dit heeft ook verband met het doelgericht werken en 

de doelgerichte instructie.  

 

De OMR stelde de vraag of de sport-BSO achter de school ook meegenomen gaat worden in 

het stuk van The Leader In Me. Berdine noemt dat dit niet zo makkelijk vorm te geven is, omdat 

op die BSO bijvoorbeeld ook leerlingen van andere scholen komen. Daarnaast ligt er ook een 

heel scholingstraject aan vast. De BSO in de Ark wordt wel meegenomen met de principes 

van The Leader In Me.  

 

5. Definitief NPO plan  

Er zijn geen bijzonderheden genoemd naar aanleiding van het NPO-plan dat voor de 

vergadering al werd gedeeld met de leden van de MR. Het plan wat er nu ligt wordt akkoord 

bevonden. De OMR geeft aan met name belang te zien bij de extra handen in de klas. Er 

wordt uitgelegd dat het geld verdeeld moet worden over verschillende soorten uitgaven. 

Bijvoorbeeld een x-percentage aan personele kosten en een x-percentage aan 

onderwijsleermiddelen.  
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6. Kwaliteitsdialoog 

Berdine en Myrthe hebben in oktober de kwaliteitsdialoog gevoerd met Elies. Twee maal per 

jaar vindt dit gesprek plaats. In het gesprek zijn onder andere de eindresultaten van voor de 

zomer besproken, het teambeeld en de big rocks van aankomend schooljaar.  

 

7. WVTTK  

In de kleuterbouw wordt weinig/niet gecommuniceerd over de monitoring van de leerlingen. 

Door de OMR werd gesteld dat er gezien is dat de kinderen echt goed in beeld zijn (vanuit de 

leerlijnen), maar dat ouders hier eigenlijk niet op die manier over worden geïnformeerd. Er 

wordt wel algemeen een oudergesprek gevoerd, maar het overzicht met de leerlijnen wordt 

er niet bij gepakt. Dit is nog een ontwikkelingskans om nog meer de expertise en het beeld 

over de kinderen te laten zien.  

 

8. Punten voor de GMR  

Geen punten voor de volgende vergadering.  

 

9. Punten voor de volgende MR 

Rapportage onderwijskwaliteit (doorgeschoven van vandaag) 

Schoolbegroting (doorgeschoven van vandaag) 

Begroting OR (doorgeschoven van vandaag) 

HRM-cyclus (volgens planning) 

Identiteitsnota (volgens planning) 

Cohort onderzoek (volgens planning)  

 

 

 


